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 احملمكة اجلنائية ادلولية و موقف الوالايت املتحدة الأمريكية مهنا

 جامعة مس تغامن ؛لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية؛ ابحث ادلكتوراه ؛بن عيىس الأمني

               -جامعة مس تغامن  –لكية احلقوق والعلوم الس ياس ية ؛ أأس تاذ التعلمي العايل ؛ابمس محمد شهاب: حتت ا رشاف

 :ملخص املقال 

ن   و أأشااصاا القااااون ادلويل  يفلااني يف ادلول نظااام الأسااام مكل حمكااة اجلنائياة ادلوليااة مال أأعضاا  ا 

وهاذا ماا لاو   ادلارس لهذا القااون يدرك صعوبة توحيد اال رادة ادلولية يف مجيع امليادين ال جناب اظام متاكما، 

اطالق السعي ادلويل ال نشا  احملمكة بعض ادلول هجودها مكلوقاوف  وحدتحيث  اجلنائية ادلولية يف الأفق منذ ا 

نشاا ا  نشا  هذه احملمكة وتعطي، معلها حىت بعاد النااا  يف ا  وعا  رأأس هاذه ادلول الاوالايت املتحادة  ضد ا 

 .الامريكية

Article Summary : 

The members of the Statute of the International Criminal Court are the subjects of 

international law represented by States and scholars of this law. It recognizes the difficulty of 

uniting the international will in all fields to have an integrated system. This has been on the 

horizon since the start of the international quest for the establishment of the International 

Criminal Court. The establishment of such a court and the disruption of its work even after 

the successful establishment, while other countries did not show any international 

cooperation to enable the Court to initiate the investigation and the implementation of its 

judgments against the accused of committing crimes under its jurisdiction. 

 مقدمة

ت مان باذل دة هجاو عاد  999سا نة  ولياةمكاة اجلنائياة ادلحمكل  نشا اظام روماا امل  دقاعةل ما قب، ااحمر  دتشه

لياة قضاائية دولياة  اتص ك   احملمكة اجلنائية ادلولياةطرف أأعضا  اجملمتع ادلويل ليتوج هذا املسار العسري مبيالد 

    .                           بردع منهتيك أأحاكم القااون ادلويل 

زا  منهتيك أأحاكم القااون ادلويل الانساا  ومارتكا اجلارا   الالحمدود اذلي تمتتع به لالختصااواظرا  احملمكة ا 

بعض ادلول وعا  رأأساها الاوالايت املتحادة الأمريكياة أأن ذ   اعتربتالأشد خطورة ع  اجملمتع ادلويل  فقد 

ىل عرقةل وتعطي، يشلك هتديدا لها ومساسا بس يادهتا ادلاخلي بعة مناهتيك احملمكة مبتا اختصااة  وهو ما دفعها ا 

ودحض أأي حماوةل مهنا هتدف لفرض عاداهتهتا عا  مارتكا اجلارا  الال تادخ،  أأحاكم القااون ادلويل اال نسا 

 .   اختصاصهامضن 
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شااكل هاذه ادلراساة تل ي احملمكاة اجلنائياة  ال نشاا فا  تمتيفا، اجلهاود ادلولياة : وملعاجلة هذا املوضوع س يكون ا 

 تحدة الامريكية مهنا  ادلولية وما موقف الوالايت امل 

حاطة  :ا املوضوع س تكون خطة ادلراسة ع  النحو ال يهبذ لال 

 هجود الأمم املتحدة ال نشا  حممكة جنائية دولية:احملور الأول

 ميالد احملمكة اجلنائية ادلولية و خصائصها : احملور اليفا  

 موقف الوالايت املتحدة الأمريكية من احملمكة اجلنائية ادلولية :احملور اليفالث

نشا  حممكة جنائية دولية: احملور الأول  هجود الأمم املتحدة ال 

ال أأن العواما، الس ياسا ية  نشا  حممكة جنائية دولياة  ا  بذلت الأمم املتحدة هجودا معتربة لتقنني اجلرا  ادلولية و ا 

ىل غاية  6991دة الل اس مترت من س نة حالت دون ذ  بفع، احلرب البار    ورسعان ما عاادت هاذه 6999ا 

ىل الساحة منذ س نة    و هو ما تبني من قرارات امجلعية العامة للأمم املتحادة الال صادرت بناا ا 6991اجلهود ا 

ة ادلولياة ع  هجود جلنة القااون ادلويل وهو ما س نبينه كعنرص أأول  و امكلجنة التحضريية ال نشا  احملمكة اجلنائيا

وهو ما س نبينه كعنرص اث 
1
 

نشا  حممكة جنائية دولية: أأوال  هجود جلنة القااون ادلويل ال 

اعمتادت مبوجباه مبااد   99أأصادرت امجلعياة العاماة لالأمم املتحادة قارارا حتات ر   6991ديسا رب  66بتارخي 

النظااام الأسااام حملمكااة اااورمرب 
2
لكفاات  611تبناات امجلعيااة العامااة القاارار ر   6991اااو رب  16و بتااارخي    

مبوجبه جلنة القااون ادلويل بصياغة مباد  القااون ادلويل املعافف هباا يف النظاام الأساام و يف أأحااكم حممكاة 

عداد مرشوع قااون يتض ن تقنني اجلارا  املوهجاة ضاد الساالم و أأمان البرشاية اورمبور   و ا 
3

 ا عا    و بناا

عاداد  عاداد هاذا املرشاوع  كاام لكفات    امكلجناة مقارر خااا اب  هذا القرار بدأأت جلنة القااون ادلويل أأعاملها اب 

ىل جلنااة القاااون ادلويل يف    6991مااارس  9مرشاوع مكلنظاام الأسااام حملمكاة جنائياة دوليااة  و قادم تقرياره ا 

نشا  حممك ىل أأن مسأأةل ا  ة جنائية دولية أأمر  كان و ىظالا ابملوافقاة  و توصلت امكلجنة من خالل هذا التقرير ا 

نشا  حممكة جنائية دولية من خالل هذين املرشوعني  و بقاي الأمار عا  حاا  حاىت  مل تتحقق الغاية املرجوة اب 

نشاا  حممكاة جنائياة دولياة   6991أأثنا  تعيني مقرر اثلث س نة  دلراسة التطورات الل طرأأت عا  مرشاوع ا 

املقرران الأخريان حول مدى مال مة الظروف ال نشا  حممكة جنائية دولية و اخاتالف  حيث مت الاختالق بني

                                                           
1
 .691  ا1119معر محمود اخملزويم  القااون ادلويل اال نسا  يف ضو  احملمكة اجلنائية ادلولية  الطبعة الأوىل  دار اليفقافة   الأردن    

2
 .املتض ن اعامتد مباد  النورمرب  6991ديس رب  66املؤرخ يف  99قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة ر   

3
عداد   6991او رب  16املؤرخ يف  611قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة ر    املتض ن تلكيف جلنة القااون ادلويل بصياغة مباد  اورمرب  وا 

 .املوهجة ضد السالم و أأمن البرشية مرشوع يتض ن تقنني اجلرا  
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نشا  هذه احملمكة اجلنائية ادلولية القوى الكربى حول ا 
1
. 

شالكت جلناة القاااون ادلويل جلناة خاصاة مضات  ايف  سا بعة عرشا دوةل ال عاداد مرشاوع  6996و يف س نة 

نشا  حممكة جنائية دولياة  و قادمت امكلجناة مرشاوعها اهتهنااج مكلج عياة العاماة الال ربطات باني  اتفاقية بشأأن ا 

مسأألل النظام الأسام ال نشا  احملمكة و تقنني اجلرا  ادلولية  و هذا الأخري اصاطدم بتعرياف جر اة العادوان 

نشا  احملمكة  ا عط، ا 
2
رخي بتاا 1169مبوجب قرار امجلعياة العاماة ر   6919  و رمغ تعريف هذه اجلر ة س نة  

نشا  حممكة جنائية دولية 6919ديس رب  69 ال أأن ذ  مل يعا، اب  ا 
3

 

اصات يف مادهتاا السادساة  6999ديسا رب  9كام أأن اتفاقية جر ة اال ابدة امجلاعية و املعاقباة علااا املؤرخاة يف 

ورة يف املاادة ع  حمامكة الأشصاا املهت ون ابرتاكب جرا  اال ابدة امجلاعية  أأو أأي مان الأفعاال الأخارى املاذ 

اليفاليفة من افس االتفاقية أأمام حمامك ادلوةل الل ارتكب الفع، ع  أأراضاا أأو أأماام حممكاة جزائياة دولياة  تكاون 

زا  من يكون من الأطراف املتعاقدة قد اعفف بواليهتا ذات اختصاا ا 
4
. 

نشا  حممكاة دولياة حملامكاة مارتكا جارا  ماساة لقاوق اال نسا ىل ا  ان قامئاة  و هاو ماا تضا نته وبقيت ادلعوة ا 

االتفاقية ادلولية لق ع جر ة الفص، العنرصي و املعاقبة علاا يف مادهتا اخلامسة
5
. 

عاداد  6999ويف س نة  نشا  حممكة جنائياة دولياة و تن هاذا أأثناا  قياإاا اب  قامت جلنة القااون ادلويل بدراسة ا 

وع الاختصااا ادلويل حملامكاة راار اخملادرات  و مرشوع تقناني اجلارا  املاساة بساأ و أأمان البرشاية و موضا

نشاا  حممكاة جنائياة دولياة  و قادم  6991شلكت امكلجنة لتحقيق غرضها س نة  فريق مع، مكلبحاث يف مساأأةل ا 

نشا  حممكة تكون ع  صةل ابلأمم املتحادة  و بقاي الأمار عا  حاا   هذا الفريق تقريره يف افس الس نة أأيد فيه ا 

ىل أأن عادت امكلجنة دل 6991و  6996راسة افس املسأأةل يف عايم ا 
6
. 

قامت جلنة القااون ادلويل خالل دورهتا اخلامسة و الأربعني مبناقشة مرشوع النظاام الأساام  6991يف س نة 

ىل امجلعياة  عداده  و قدمت امكلجنة هذا املرشاوع ا  مكل حمكة اجلنائية ادلولية اذلي قدمه فوج الع ، اذلي لكف اب 

ىل امكلجناة الال أأجارت علياه العامة الل عرضته أأ  مام ادلول الأعضا  و مضنته مجموعة من املالحظات و أأعادته ا 

                                                           
1
الطبعة  –دراسة يف املصادر و ال ليات و املامرسة الع لية  -بدر ادلين محمد ش ب،  امحلاية ادلولية اجلنائية حلقوق اال نسان و حرايته الأساس ية  

 .و ما يلاا 119  ا1166الأوىل  دار اليفقافة    الأردن  
2
 11-11  ا1161ائية ادلولية ادلامئة واختصاصاهتا  الطبعة الأوىل دار اليفقافة  الأردن  لندة مع ر يشوي   احملمكة اجلن  

3
املؤرخ يف .   املتض ن تعريف جر ة العدوان  6919ديس رب  69ملؤرخ يف (19-د)  1169حيث عرفت املادة الأوىل من قرار امجلعية العامة ر    

املسلحة من قب، دوةل ما ضد س يادة و سالمة الأرايض أأو الاس تقالل الس يام دلوةل أأخرى  أأن العدوان هو اس تعامل القوة  6919ديس رب  69

   ....."أأو ع  أأي وجه يتفق مع مييفاق الأمم املتحدة
4
أألف  111عامة ر  من اتفاقية منع جر ة اال ابدة امجلاعية و املعاقبة علاا  أأقرت و عرضت مكلتوقيع و مكلتصديق أأو لالاضامم بقرار امجلعية ال 1املادة  

 .6999ديس رب  9بتارخي ( 1-د)
5
 من االتفاقية ادلولية لق ع جر ة الفص، العنرصي و املعاقبة علاا  أأعمتدت و عرضت مكلتوقيع و التصديق و الااضامم مبوجب قرار امجلعية 9املادة  

 .6911جويلية  69يذ يف   دخلت حزي التنف 6911او رب  11بتارخي ( 19-د) 1119العامة للأمم املتحدة ر  
6
 .19-11  ا1119دار اجلامعة اجلديدة  اال سكندرية  -مبادؤه قواعده املوضوعية واال جرائية -عصام عبد الفتا  مطر  القضا  اجلناج ادلويل   
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6999مجموعة من التعديالت و عرضت مرشوعا جديدا عاام 
1
عا  امجلعياة العاماة لالأمم املتحادة الال أأنشاأأت  

ؤمتر   لكفاات ابلتحضااري لعقااد ماا 19/61/6999الصااادر بتااارخي  99/91جلنااة صتصااة مبوجااب قرارهااا ر  

ديبلومام هيدف ا ىل صياغة اتفاقية دولية ال نشا  حممكة جنائية دولية  و عقدت هذه امكلجنة اجامتعاهتاا ماا باني 

ىل  11 ىل  69أأفري، و من  61ا  نشا  حممكة جنائية دولية املقدم مان  6999أأوت  19ا  درست خاللها مرشوع ا 

.قب، جلنة القااون ادلويل
2
 

نشا  احملمكة اجلنائية :اثايا  هجود امكلجنة التحضريية ال 

 6999ديسا رب  66بتاارخي  يف دورهتا امخلساني 91/91ت هذه امكلجنة مبوجب قرار امجلعية العامة ر  أأنشئ
3
   

و أأتيحت العضوية فاا للك ادلول الأعضا  يف الأمم املتحادة أأو الأعضاا  يف املانظامت املتخصصاة أأو يف الاوتةل 

ادلولية مكلطاقة اذلرية  وأأنشئت هذه امكلجنة لغارض لاث املساائ، املوضاوعية واال جرائياة الال ييفريهاا مرشاوع 

القاااون ادلويل النظام الأساام مكل حمكاة اجلنائياة ادلولياة  اذلي قدمتاه جلناة
4

 و قادمت امكلجناة تقريرهاا أأماام 

  تضا ن توصايهتا باأأن تلكاف امجلعياة العاماة  6991أأكتوبر  19الل عقدت يف" 96"امجلعية العامة يف جلس هتا 

امكلجنة مبه ة أأساس ية يه لث مقفحاات مان أأجا، الوصاول لانص موحاد مكلنظاام الأساام مكل حمكاة اجلنائياة 

 مهناادلولية والأهجزة الل تتشلك
5
. 

يقيضا ابجاامتع امكلجناة التحضاريية   96/111أأصدرت امجلعية العامة قرارات حتت ر   6991ديس رب  61بتارخي 

ىل املااؤمتر ادلبلومااام برومااا يف جااوان  6999و 6991ساانل  نشااا  احملمكااة وتقد ااه ا  لغاارض صااياغة مرشااوع ا 

لومااام اذلي أأقاامي مبقاار منظ ااة الأغذيااة بعااد ااهتا ااا ماان صااياغته مت عاارض املرشااوع عاا  املااؤمتر ادلب 6999

ىل  69والزراعة بروما ود  بتارخي   6999جويلية  61جوان  ا 
6
 . 

 ميالد احملمكة اجلنائية ادلولية و خصائصها :  احملور اليفا 

 بعد املسار العسري اذلي خاضه اجملمتع ادلويل ال نشا  قضا  دويل جناج صتامت ذ  جبهود أأكارب منظ اة عاملياة يف

نشا  حممكة جنائية دولية حققت ا ىل حد ما ط وحات القامئني ع  نشأأهتا   .العرص احلديث  مت التتوجي اب 

 ميالد احملمكة اجلنائية ادلولية -أأوال

منظ ة دولياة حكومياة  11دوةل و 611شارك يف املؤمتر ادلبلومام املنش  مكل حمكة اجلنائية ادلولية  يفلون عن 

                                                           
1
 691معر محمود اخملزويم  املرجع السابق   ا 

2
نشا  احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة  الطبعة اليفاليفة  دار اهتهنضة العربية  القاهرة  ا عبد العظمي وزير     1املالمح الأساس ية لنظام ا 

3
  ادلورة امخلسون  6999ديس رب  66  املتض ن انشا  حممكة جنائية دولية   ا ذته امجلعية العامة للأمم املتحدة بتارخي 91/91القرار ر     

 . A/RES/50/46من جدول الاعامل   رمز الوثيقة  91  البند 91ة ر  اجللسة العام
4
 19ا.عصام عبد الفتا  مطر  املرجع السابق 

5
 19املرجع  اافس  عصام عبد الفتا  مطر   

. 119ا.بدر ادلين محمد ش ب، املرجع السابق  
6
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منظ ة غري حكومياة  و يفلاني عان حممكال يوغساالفيا و رواادا  وابرش املاؤمتر  111وووتةل دولية متخصصة 

أأعام  عن طريق أأربع جلان يه املكتب وامكلجنة اجلامعة وجلنة الصياغة وجلنة واثئق التفويض
1
. 

نظاام دوةل يف اجامتع مكلج عية العامة لالأمم املتحادة  يف ايطالياا عا  تبا  ال  611وافقت  6999جويلية  61يف 

دوةل عان التصاويت 16الأسام مكل حمكة اجلنائية ادلولياة وعارضات ذ  سا بع دول  وامتنعات 
2

 وفاتح ابب 

ىل غاية  6999جويلية  69التوقيع عليه يف  مبقر وزارة اخلارجية الايطالية  وبعد ذ   أأعيد  6999جويلية  61ا 

نيويورك  كام فتح ابب التصديق عا  النظاام مبقر الأمم املتحدة ب  1111ديس رب  16فتح ابب التوقيع عليه حىت 

1111جويلية  16الأسام مكل حمكة اجلنائية ادلولية  ودخ، حزي التنفيذ يف 
3

 لتكون هذه احملمكة تتوجيا مكلقضا  

 .ادلويل اجلناج عرب مراح، تطوره التارخيي

 خصائص احملمكة اجلنائية ادلولية -اثايا

جب اةل مان اخلصاائص متزيهاا عان  6999شأأة مبوجب اظاام روماا الأساام لعاام تمتزي احملمكة اجلنائية ادلولية املن 

غريها من احملامك الل س بقهتا
4
جياز هذه اخلصائص ف  ي     :  كن ا 

أأن احملمكة اجلنائية ادلولية أأنشئت مبوجب معاهدة دولية  وابلتاايل حرياة ادلول يف الااضاامم لهاا أأو الامتنااع   -

تكاريس مكلطبيعاة التعاهديااة حياث أأوىل أأسياة ملسااأأةل قباول أأو عادم قبااول ادلول  عان ذ   واظاام روماا هااو

الختصاا احملمكة ابعتبارها ليست  ياان فوق ادلول
5
. 

نشا  احملمكة اجلنائية ادلولية هو حمامكة مرتكا اجلارا  الأشاد خطاورة موضاع الاهاامتم  - الهدف الأسام من ا 

عي مكل حمكة يتجسد يف املادة اخلامساة مان اظاام احملمكاة الال حاددت ادلويل  و هذا يعترب مبيفابة اختصاا او 

اجلرا  الل  تص هبا والعقوابت املقاررة ماا ييفبات قياام مبادأأ الرشاعية يف النظاام الأساام مكل حمكاة اجلنائياة 

ادلولية 
6
. 

                                                           
1
  القااون ادلويل اال نسا  والرضورة القااواية لنشو  احملمكة اجلنائية   وأأيضا  عبد الوهاب مشسان699معر محمود اخملزويم  املرجع السابق  ا   

 .وما يلاا  699 ا 1111ادلولية  جمةل القااون  دار جامعة عدن مكلطباعة والنرش  العدد العارش  أأكتوبر 
2
 : احملمكة اجلنائية ادلولية تأأسيسها واختصاصاهتا   منشور ع  املوقع الالكفو  

 / 11:69:  ع  الساعة 19/19/1161:اال طالعاترخي  

www.aljazeera.net/news/international /2009/3/4 
3
 .161-166بدر ادلين محمد ش ب،  املرجع السابق  ا  

4
 . 616  ا1169اال نسا   بدون ر  طبعة  دار اجلامعة اجلديدة  اال سكندرية   امحمدي بوزينة أ منة  أ ليات تنفيذ القااون ادلويل   

5
افاذ الوط  مكلنظام الأسام  الطبعة الأوىل  دار الرشوق   –محمد رشيف بس يو  احملمكة اجلنائية ادلولية   مدخ، دلراسة أأحاكم واليات اال 

 . 69  ا1119مرص 
6
بدون ر  طبعة  دار  –النظرية العامة مكلجر ة ادلولية أأحاكم القااون ادلويل اجلناج دراسة حتليلية  –ولية منترص سعيد محودة احملمكة اجلنائية ادل 

 .19   ا1111اجلامعة اجلديدة  الاسكرنية  

http://www.aljazeera.net/news/international%20/2009/3/4
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مان اظاام  61لات املاادة احملمكة اجلنائية ادلولية هيئة قضائية دولية ممكةل مكلوالية القضائية الوطنية  حياث تكف-

عطا  الأولوية يف الاختصاا القضاج مكل حامك الوطنية ع  احملمكة اجلنائية ادلولية  وابلتاايل ال سسا تطيع  روما اب 

جرا ات ع  املس توى الوط  ذا ما مت ا اذ ا  احملمكة  ارسة اختصاصها ا 
1
. 

الال تاات سشالك حملامكاة جماريم احلارب مبوجاب  احملمكة اجلنائية ادلولية لها صفة ادلوام عكس احملامك اخلاصة -

قرارات صادرة عن الأمم املتحدة  من أأمثةل ذ  حمامكة جمريم احلرب يف يوغسالفيا السابقة و رواادا
2
. 

أأن احملمكة اجلنائية ادلولية مس تقةل ال تتبع منظ ة الأمم املتحدة -
3
. 

 موقف الوالايت املتحدة الأمريكية من احملمكة اجلنائية ادلولية :احملور اليفالث

درات مهنا بأأن احملمكة اجلنائية ادلولية س تضفي اوع من املساواة بيهنا وبني غريهاا مان ادلول وسا تجع، مواطنااا  ا 

ليهتا وهاو عرضة مكل سا ةل قامت الوالايت املتحدة الأمريكية بعدة خطوات أأعاقت مبوجهبا مع، احملمكة و اس تقال

 :ما سيمت تبيااه يف النقاط ال تية

 الضغوطات الأمريكية ع  جملس الأمن الس تصدار قرارات احلصااة ملواطناا  - أأوال

ىل جملاس الأمان مبرشاوع قارار يتضا ن  1111جوان من س نة  11بتارخي  تقدمت الوالايت املتحدة الأمريكية ا 

من اظام احملمكة لتحقيق 61ة ادلولية مس تغةل يف ذ  اص املادة منح رعاايها حصااة ضد مالحقة احملمكة اجلنائي

مصاحلها فصوت اجمللس ضد منح احلصااة مكلجنود الأمريكيني
4
 . 

ثر صدور هذا القرار اذلي تزامن مع  ااهتا  املهةل املقاررة  لبعيفاة الأمم املتحادة حلفاس الساالم يف البوسا نة  ع  ا 

وحاجة جملس الأمان لتاديادها قامات الاوالايت املتحادة الأمريكياة ابسا تصدام  1111جوان  11والهرسك يف 

قف مجياع معلياات حفاس الساالم الأخارى حق النقض ضد رديد ففة مع، بعيفة الأمم املتحدة فاام وهددت بو 

 6911للأمم املتحدة  وأأمام هذه اهتهتديدات الأمريكية اس تااب جملس الأمان ادلويل ملطاهتهباا وأأصادر قاراره ر  

عفا  الأمريكيني ملدة عام من حماامكهت  أأماام احملمكاة اجلنائياة ادلولياة وقاد تن ااوى هاذا القارار تعاداي  يتض ن ا 

مان اظاام احملمكاة 61عليه املاادة  ملا اصت واحضا وراوزا صارخا
5

مان مييفااق الأمم املتحادة الال  619واملاادة   

متانح موففااا حصااانت و امتياازات تعطي احلق مكلج عية العامة للأمم املتحدة وحدها لعقد اتفاقيات
6

  وجملاس 

                                                           
1
 616-611أ محمدي بوزينة أ منة  املرجع السابق  ا 

2
اون اجلناج ودمع التعاون ادلويل  الطبعة الأوىل  مطابع الرشطة  القاهرة محمد عبد امكلطيف فرج  الس ياسة اجلنائية املعارصة واراهات تطوير القا 

 616 ا1161 

. 616محمد عبد امكلطيف فرج  افس املرجع  ا 
3
  

 191  ا1169هشام محمد فرجيه  القضا  ادلويل اجلناج وحقوق اال نسان   دار اخلدلواية   اجلزائر   .
4
  

5
 .وما يلاا 116  ا1119ن ادلويل اجلناج يف حامية حقوق اال نسان  دار دجةل الأردن  عبد هللا ع  عبو سلطان  دور القااو 

6
 . 6999أأكتوبر 19بسان فرانسيسكو  دخ، حزي النفاذ يف  6999جوان  11من مييفاق الأمم املتحدة  املوقع يف  619املاة  
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اا مبوجاب اتفاقياات الأمن بذ  يكون قد اعتدى ع  صالحيات امجلعية العامة الل يعقد لها ذ  الاختصا

 .جيور لها أأن تعقدها مع احملمكة اجلنائية ادلولية 

 قااون حامية أأفراد القوات املسلحة – اثايا

قااون يتض ن حامية أأفراد القاوات املسالحة الأمريكياة   1111سبمترب  11سنت الوالايت املتحدة الأمريكية يف 

ومان مجاةل الأهاداف الال هيادف   لشا يوخ الأمارييكوذ  ابقفا  من رئيس جلنة الشؤون اخلارجية مبالس ا

هتاا هذا القااون ماي  ا 
1

                                                 : 

منع الأهجزة والهيئات الأمريكية التعاون مع احملمكاة اجلنائياة ادلولياة واحلاد مان مشااركة القاوات الأمريكياة يف  -

 .معليات حفس السالم

 . منع املساعدات العسكرية الأمريكية مكدلول الأعضا  يف النظام الأسام مكل حمكة اجلنائية ادلولية -

منع احملامك الأمريكية واحلكومة الفدرالية من أأي تعاون مع احملمكة اجلنائية ادلولية ويش ، هذا املنع حظر وقاف  -

 .جنا مقمي فاا ال حالته ع  احملمكةأأي خشص موجود ع  الأرايض الأمريكية سوا  تن أأمريكيا أأو أأ 

تقاوم هباا احملمكاة ضاد أأي ماواطن  الال الع ليااتمنع  صيص أأي افقات من قب، احلكومة الأمريكية هتمتويا،  -

جارا  تقاوم باه احملمكاة يف الأرايض   أأمرييك أأو أأجنا مقمي بصفة دامئة يف الوالايت املتحدة الأمريكياة ومناع أأي ا 

 .الأمريكية

 اتفاقيات احلصااة واال فالت من العقاب – اثليفا

برام اتفاقيات قااواية تتعلق ابحلصاااة مان العقااب ماع صتلاف ادلول لسعت ا والايت املتحدة الأمريكية جاهدة ال 

يف العامل و ا تنص عليه هذه االتفاقياات هاو أأن تلاام احلكوماة املعنياة بعادم سسالمي أأو اقا، ماواط  الاوالايت 

ىل احملمكاة  املتحدة الأمريكية املهت ني ابرتاكب جرا  اال ابدة امجلاعية أأو اجلرا  ضاد اال نساااية أأو جارا  احلارب ا 

اجلنائية ادلولية ولتحقيق هذا الانشغال قامت بقطع املعوانت العساكرية والاقتصاادية عا  أأي دوةل طارف يف 

 611وقعات حاوايل  1111سا نة اظام روما الأسام ال تدخ، يف اال فالت من العقاب معها  وفعال مع مطلاع 

  الكويت  املغرب  البحرين  تونسدوةل ع  مث، هذه االتفاقيات ومن بيهنا دول عربية مث، مرص   الأردن
2

  

ال أأاه مل يمت التصديق ع  معظ  هذه االتفاقيات ورفضت دول كيفرية التوقيع علاا  ا 
3

. 

 

 

                                                           
1
 . 611 ا  1119ادلويل اال نسا   مذ رة ماجس تري  جامعة ابتنة  دريدي وفا   احملمكة اجلنائية ادلولية ودورها يف تنفيذ قواعد القااون 

  
2
 .وما يلاا  611  ا1161شالهبية منصور  اطاق احملمكة اجلنائية ادلولية يف اال فالت من العقاب  مذ رة ماجس تري  جامعة اجلزائر   

. 616دريدي وفا   املرجع السابق  ا    
3
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 خـــاتـــ ـــة 

عاقاة توضايحمن خاالل هاذا املقاال اذلي حاولناا فياه  ختصااا الصاور الال رساد الساعي ادلويل ال  احملمكاة  ا 

اجلنائية ادلولية مبتابعة منهتيك قواعد القااون ادلويل اال نسا  ومعاقبة مرتكا اجلرا  الأشاد خطاورة عا  اجملمتاع 

اتااج عادم كياة يه ي   نس تنتج أأن هذه اخلطوات الل ا  ذهتا بعض ادلول بقياادة الاوالايت املتحادة الأمر ادلويل

ىل اهتمتلص من تطبيق العداةل ادلولياة  فبعاد  وجود توازن دويل يردع مث، هذه التااوزات ادلولية الل هتدف ا 

عالن الوالايت املتحدة الأمريكية عن النظام  أأصابح  التسعينات وسقوط املعسكر الرشاي منذ ادلويل اجلديد ا 

عا  أأي  اجملمتاع ادلويلمن أأعضا  ريكية ومن سار يف هنجها واحضا مكلعيان الس يطرة الفعلية مكلوالايت املتحدة الأم

ضافا  الرشاعية عا   عان طرياقهذه الس يطرة الفعلية متت لهذا املعسكر الغار     مسأأةل هت  اجمل وعة ادلولية ا 

مسا تغةل يف ذ  افوذهاا داخا، جملاس الأمان   وعة أأساساا يف اظار القاااون ادلويلغري املرش صتلف  ارساهتا 

عن طريق ا طالق بعاض املسااومات  سعت لتوحيده ومضه ا ىل صفوفهاطاملا ل احلشد ادلويل اذلي  وعن طريق

رادة الوالايت املتحدة الأمريكية –لصاحل ادلول الل ترخض ال رادهتا  ن ما  كان اخلاروج باه  .-ا   سابب رئي ا  ا 

رادة دولية أ مرة ومشفكة بني لوجود هذه العوائق و املامرسات هو  تغلاب  مجيع أأعضا  اجملمتع ادلويلعدم وجود ا 

 .ضد مصلحة ادلوةل الواحدة ابأأمكله اجمل وعة ادلوليةمصلحة 

من خالل ليفنا هذا خرجنا مبج وعة مان املقفحاات لعلهاا راد الطرياق عاو تفعيلهاا مان قبا، أأعضاا  اجمل وعاة 

وجود القاعادة القااواياة ا  اا  ادلولية  و يه يف الأص، ليست ابجلديدة لأن املشلك يف القااون ادلويل ليس عدم

املعضااةل يف تطبيقهااا وتفعيلهااا وفاارض اجلاازا  العااادل عاا  حااد السااوا  بااني ادلول عنااد صالفهتااا  وتمتيفاا، هااذه 

 :املقفحات ف  ي 

 . احلصااة واال فالت من العقاب اتفاقياتتوحيد اجلهود ادلولية ملنع ادلخول يف  -

لازاإ  ابلتعااون  - تض ني النظام الأسام مكل حمكة اجلنائية ادلولية سلطات ردعية راه ادلول الأطراف تقيض اب 

 .ادلويل مع احملمكة 

جارا ات ضاد ويل مان مييفااق الأمم املتحادة خلدماة التعااون ادل 91تفعي، املادة  - ادلول امل تنعاة عان و ا  ااذ ا 

حيث تتيح هذه املادة جمللس الأمن  ارسة سلطاته يف حاةل أأي هتديد مكلسأ   التعاون مع احملمكة اجلنائية ادلولية

ال أأن تفعي، اص هذه املادة ضد ادلول امل تنعة عن ا اتقائية لتعاون ادلويل جيب أأن يقفن بالا  والأمن ادلوليني  ا 

زدواجية املعايري يف التعاما، ماع ادلولال و ذن هاذا اال جارا  مرهاون مبادى مصاداقية جملا .ا  س الأمان وازاهتاه ا 

 .ورغبته يف حتقيق العداةل ادلولية جنبا ا ىل جنب مع احملمكة اجلنائية ادلولية 

التعاون ادلويل مع احملمكة اجلنائية ادلولية قاعدة دولية أ مرة متتيف، لها مجياع ادلول  بغاض النظار  اعتباررضورة  -

ذا تاات طارف أأو غاري طارف يف النظاام الأساام مكل حمكاة طا ىل ردع ملاا أأن هاذا اال جارا  عن ماا ا  هيادف ا 

 .وتعددها  اختالفهاحقوق اال نسان وهو مقصد عاملي تبنته النصوا ادلولية ع   ااهتاتت
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جياد اظام قضاج مس تق، متاما يض ن العقاب ضد منهتيك هذا القااون ع  قدم املسااواة باني ادلول وهاو ماا  - ا 

أأحصاب القارار يف صتلاف ادلول مببااد  هاذا القاااون لعل ها  باأأن سيسام ال حماةل يف الاام القادة العسكريني و 

هتاا  يف أأي وقات ساوا  أأثناا  مازاوهتهت  ملهااإ  أأو بعاد ااهتا هاا وهاذه الاسا تقاللية  اختصاا احملمكاة سا دتد ا 

ة مكل حمكة الل تض ن مث، هذه الفعالية لن تتحقق ع  ضو  أ ليات اال حاةل احلالية الل متارس من خاللهاا احملمكا

اجلنائية ادلولية اختصاصاهتا وهو ما يس توجب تعدي، واقعي لنظام هذه احملمكة جيساد املسااواة يف التعاما، ماع 

 .القضااي ادلولية بعيدا عن الااتقائية وس ياسة الكي، مبكيالني 

حقوق اال نسان مبا فاا النظام املنش  مكل حمكة اجلنائية ادلولية اص يقيض بتطبيقهاا عا   اتفاقياتتض ني مجيع  -

 .مجيع املسائ، املتعلقة لامية حقوق اال نسان 

لزامية تطبيق اصاوا  -  1حقاوق اال نساان خاصاة ااص املاادة  اتفاقيااتتعدي، مييفاق الأمم املتحدة ليتوا م مع ا 

جياد بدي، عن جملس الأمن لأاه أأثبت فش ه يف التعام، مع بعض القضاااي من املييفاق  وكذا الع ، ع  1فقرة   ا 

حق الفيتو من ادلول امخلس املمتتعاة هباذا احلاق مغلباة يف  اس تصدامحقوق اال نسان بفع،  اباهتاتتذات الصةل 

جيااد بادي، عان جملاس الأمان أأو عا  الأقا، تغ  اال نسانذ  مصاحل ال  دم حقوق  ياري وما يزيد من رضورة ا 

عدم مصاداقية اجمللاس ولية الل يه يف غاية الأسية  و طريقة التصويت فيه  هو سلطاته أأمام احملمكة اجلنائية ادل

 يف التعاما، ماع القضاااي ادلولياة لان  ادم العاداةل اجلنائياة ادلولياة  ذل  الااتقائيةالل تتا  ال ن من خالل 

عادة النظر فيه أأمر البد منه   .فا 

 :عقامئة املراج

 الكتب -أأوال

امحمدي بوزينة أ منة  أ ليات تنفيذ القااون ادلويل اال نساا   بادون ر  طبعاة  دار اجلامعاة اجلديادة   -

 . 1169اال سكندرية   

بدر ادلين محمد ش ب،  امحلاية ادلولية اجلنائية حلقوق اال نسان وحرايته الأساس ية دراساة يف املصاادر  -

 .1166  الأردن افة  دار اليفقوال ليات النظرية واملامرسة الع لية 

نشا  احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة  الطبعة اليفاليفاة  دار  - عبد العظمي وزير  املالمح الأساس ية لنظام ا 

 .  بدون س نةاهتهنضة العربية  القاهرة

عبااد هللا عاا  عبااو ساالطان  دور القااااون ادلويل اجلناااج يف حاميااة حقااوق اال نسااان  دار دجااةل   -

 .1119 الأردن 

دار اجلامعاة  -مباادؤه قواعاده املوضاوعية واال جرائياة -عصام عبد الفتا  مطر  القضا  اجلناج ادلويل -

 .1119اجلديدة  اال سكندرية 
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معر محمود اخملزويم  القااون ادلويل اال نساا  يف ضاو  احملمكاة اجلنائياة ادلولياة  الطبعاة الأوىل  دار  -

 .1119اليفقافة   الأردن  

شوي   احملمكة اجلنائية ادلولية ادلامئة واختصاصاهتا  الطبعة الأوىل دار اليفقافاة  الأردن  لندة مع ر ي  -

1161. 

افااذ الاوط  مكلنظاام  –محمد رشيف بس يو  احملمكة اجلنائية ادلولية  - مدخ، دلراسة أأحاكم واليات اال 

 .1119الأسام  الطبعة الأوىل  دار الرشوق  مرص 

سة اجلنائية املعاارصة واراهاات تطاوير القاااون اجلنااج ودمع التعااون محمد عبد امكلطيف فرج  الس يا -

 . 1161ادلويل  الطبعة الأوىل  مطابع الرشطة  القاهرة  

النظرية العاماة مكلجر اة ادلولياة أأحااكم القاااون ادلويل  –منترص سعيد محودة احملمكة اجلنائية ادلولية  -

 .1111اجلامعة اجلديدة  الاسكرنية   بدون ر  طبعة  دار –اجلناج دراسة حتليلية 

 .1169  اجلزائر  ن  دار اخلدلوايةهشام محمد فرجية  القضا  ادلويل اجلناج وحقوق اال نسا -

 الرسائ، العل ية -اثايا

درياادي وفااا   احملمكااة اجلنائيااة ادلوليااة ودورهااا يف تنفيااذ قواعااد القااااون ادلويل اال نسااا   مااذ رة  -

 .  1161-1119 ماجس تري  جامعة ابتنة

شالهبية منصور  اطاق احملمكة اجلنائية ادلولياة يف اال فاالت مان العقااب  ماذ رة ماجسا تري جامعة  -

 .1161- 1161اجلزائر  

تفاقيات  -اثليفا  دوليةمواثيق و ا 

 19بسااان فرانسيسااكو  دخاا، حاازي النفاااذ يف  6999جااوان  11مييفاااق الأمم املتحاادة  املوقااع يف  -

 . 6999أأكتوبر

اتفاقية منع جر ة اال ابدة امجلاعية و املعاقبة علاا  أأقارت و عرضات مكلتوقياع و مكلتصاديق أأو لالاضاامم  -

 .6999ديس رب  9بتارخي ( 1-د)أألف  111بقرار امجلعية العامة ر  

االتفاقية ادلولية لق ع جر ة الفص، العنرصي و املعاقبة علاا  أأعمتدت و عرضت مكلتوقياع و التصاديق  -

  6911ااو رب  11بتاارخي ( 19-د) 1119امم مبوجب قرار امجلعياة العاماة لالأمم املتحادة ر  و الااض

 .6911جويلية  69دخلت حزي التنفيذ يف 
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 قرارات دولية -رابعا

املتض ن تلكيف جلناة القاااون  6991او رب  16املؤرخ يف  611قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة ر   -

عداد  مرشوع يتضا ن تقناني اجلارا  املوهجاة ضاد الساالم و أأمان ادلويل بصياغة مباد  اور مرب  وا 

 .البرشية 

املتضاا ن اعااامتد مباااد   6991ديساا رب  66املااؤرخ يف  99قاارار امجلعيااة العامااة لاالأمم املتحاادة ر   -

 .النورمرب 

 املتض ن تعرياف جر اة العادوان 6919ديس رب  69ملؤرخ يف (19-د) 1169قرار امجلعية العامة ر   -

. 

 66يف لياة  املاؤرخاملتضا ن انشاا  حممكاة جنائياة دو  91/91ر  امجلعياة العاماة لالأمم املتحادة قرار  -

عااامل   رمااز ماان جاادول الأ  91  البنااد 91امااة ر    ادلورة امخلسااون  اجللسااة الع6999ديساا رب 

 . A/RES/50/46الوثيقة 

 العل ية املقاالت-خامسا

عبد الوهاب مشسان  القااون ادلويل اال نسا  والرضورة القااواية لنشو  احملمكة اجلنائية ادلولية  جمةل  -

 .وما يلاا  699 ا 1111القااون  دار جامعة عدن مكلطباعة والنرش  العدد العارش  أأكتوبر 

 املواقع الالكفواية  -سادسا

 : منشور ع  املوقع الالكفو احملمكة اجلنائية ادلولية تأأسيسها واختصاصاهتا    -

11:69:  عاااااااااااااااااااااااااااااا  الساااااااااااااااااااااااااااااااعة 19/19/1161:اترخي اال طااااااااااااااااااااااااااااااالع 
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